Modulis 2
„Europos teisinė struktūra“ - aspektų sąrašas /
turinys
Sutartis
Darbo sąlygos yra sutarties 10 skyriaus „Socialinė politika“ dalis –
straipsniai 151 - 161
(Kvalifikacijos dokumentas sutarties 10 skyrius)
Darbo santykiai ir socialinis dialogas turi didelę svarbą; Europos
socialinio dialogo funkcionavimas
Principas: minimalūs standartai, įgyvendinti pagal direktyvas

Modulis 2
ES rėminė direktyva
Europos rėminė direktyva (89/391/EB) – tai pagrindinis
profesinės saugos ir sveikatos organizacijos įstatymas ES
valstybėse narėse
Juo nustatomos aiškios nuostatos dėl įvairių elementų:
Darbdavio pareigos
Darbuotojo teisės ir pareigos
Darbuotojų parengimas
Rizikos vertinimas
Prevencijos priemonės
Tai bendros nuostatos
Informacija ir darbuotojo bendrininkavimas

Modulis 2
Esminė problema – tinkamas rizikos įvertinimas
(Direktyvos 92/57 straipsnis 6(3) ir straipsnis 8 )
Darbuotojų bendrininkavimas turi ypač didelę svarbą rizikos
įvertinimo kokybei
Įgyvendinimo planai ir jų įvykdymas taip pat turi didelę svarbą
Pageidaujama Prevencijos priemonių hierarchija: (Straipsnis
6(2))
Pakaitalas
Medžiagos kiekio sumažinimas šaltinyje (naudojant moderniausios statybų
technologijos metodiką); uždaros sistemos chemikalui
Medžiagos kiekio sumažinimas šaltinyje techninėmis priemonėmis
Kolektyvinės apsaugos priemonės
Asmeninė apsauginė įranga

Modulis 2
Direktyvos 89/391 straipsnyje nr. 16 pateikiama galimybė
priimti direktyvas, kurių kiekviena nagrinėja individualius
pavojus arba kitus darbuotojų sveikatos ir saugos aspektus.
(Straipsnis 16)
Šiandien yra 20 pavienių direktyvų, kurių kiekviena nagrinėja
po vieną specifinį pavojaus aspektą. Tarp jų:
Direktyva dėl darbo įrangos
Direktyva dėl darboviečių
Direktyva dėl chemikalų
Asmeninė apsauginė įranga
Direktyva dėl kancerogeninių medžiagų
Direktyva dėl statybviečių
Direktyva dėl darbo su asbestu

Modulis 2
Be rėminės direktyvos, pačios svarbiausios su asbestu
susijusios direktyvos yra 2009/148 ir 92/57.
Abejose nustatomos bendros nuostatos perkeltinos į tikslų nacionalinį
įstatymą. Įvairūs įgyvendinimo būdai nacionaliniu lygiu. Pakartojimas:
principu nustatomi minimalūs standartai – nėra harmonizacijos.
•
•

Europos Sąjungoje yra įvairių organizacijų užsiimančių Profesine sauga ir
sveikata. Specialistai ras paramą daugelyje savo darbo aspektų.
Tarp šių organizacijų yra šios:
Darbo ir gyvenimo sąlygų Dubline pagerinimo fondas ir
Profesinės saugos ir sveikatos darbe agentūra Bilbao mieste.
Pastaroji agentūra turi gerą bendrą supratimą dėl ES įstatymų susijusių su sauga ir sveikata
darbovietėje. Dublinas: https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/directives-intro
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Modulis 2
Direktyva 92/57
Direktyvoje atsižvelgiama į specifinį statybų veiklos pobūdį ir
charakteristiką, kuri pasižymi nestabiliomis darbovietėmis ir sąlygų
įvairove, koordinavimą tarp profesijų, nestabilias darbovietes ir kitus
aspektus
Įgyvendina sveikatos ir saugos koordinatoriaus funkciją
Reikalauja sveikatos ir saugos rizikos įvertinimo visam statybų tarpsniui
– nuo planavimo iki sugriovimo (visam gyvavimo ciklui) (taip pat žr.
Direktyvos priedą nr. II)
Sveikatos ir saugos planas – reikia pakoreguoti (Straipsniai 5(b) ir
6(c))
Darbo koordinavimas yra svarbiausia – statybvietė ir darbovietė kinta
kiekvieną dieną
Kliento vaidmuo (Straipsnis 7)
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Modulis 2
Direktyva dėl asbesto 2009/148
Tai pagrindinis ES įstatymas dėl asbesto.
80-ųjų direktyva, kuri buvo kelis kartus redaguota. Pakeitimai
buvo reikalingi dėl laipsniško draudimo Europoje naudoti
asbestą ir mažėjančių ribinių verčių darbovietėse
Tikslas:
Darbuotojų apsauga
Ribinių verčių nustatymas darbovietėse
Leidimas valstybėms narėms įvesti nuostatas užtikrinančias
geresnę apsaugą
(Straipsnis 1)

Modulis 2
Suformuluojami konkretesni reikalavimai dėl rizikos
vertinimo (Straipsnis 3). Taip pat tiksliai nusakomos rizikos
mažinimo priemonės. (Straipsnis 6) direktyvoje taip pat
atkreipiamas dėmesys į darbuotojų apsaugą ir susijusias
rizikos prevencijos priemones. (Straipsnis 12) Konkrečiai
Straipsnyje nr. 16 nustatomos organizacinės prevencijos
priemonės. Be to, specifiniams darbams, pavyzdžiui, griovimui,
nustatoma daugiau reikalavimų (Straipsnis 13)

Apie darbą su asbestu reikia informuoti atsakingas valdžios
įstaigas (Straipsnis 4(2) ir (5)) – Ar žinote į kurią nacionalinę
instituciją turite kreiptis?

Modulis 2
Direktyva nustato šią ribinę vertę: 0,1 skaidulų
vienam cm³ kaip 8 valandų laikinis svertinis vidurkis
(TWA) – (Straipsnis 8)
Atsargumas yra svarbus. Klientams arba
savininkams turi būti suteikta konsultacija, o iškilus
abejonėms reikia vadovautis direktyvos nuostatomis.
(Straipsnis 19)
Darbuotojų parengimas ir dalyvavimas darbo veikloje
susijusioje su asbestu yra tiksliai nusakytas šiuose
straipsniuose:
Straipsnis
Straipsnis
Straipsnis
Straipsnis
Straipsnis

4 (4)
14
17
18 (5)
19 (2)

Modulis 2
Darbuotojų parengimą sudaro įvairūs elementai,
duomenys pateikti Direktyvoje. Apmokymai turi
būti lengvai suprantami, jie susiję tiek su
žiniomis, tiek su įgūdžiais.
Keletas mokymo elementų:
Asbesto ypatybės
Naudotinų produktų rūšys
Veikla, kurios metu gali pasireikšti asbesto poveikis
Saugaus darbo praktika
Tinkamas kvėpavimo įrangos naudojimas ir funkcionavimas
Atliekų šalinimas
Medicininės priežiūros reikalavimai

Klausimai
1) Kuri iš šių direktyvų yra pagrindinis ES įstatymas dėl asbesto?
a)
ES struktūros direktyva
b)
Direktyva 72/57
c)
Direktyva dėl asbesto 2009/148
d)
Aplinkos apsaugos aktas 1990
2) Kurios pareigybės funkciją įgyvendina Direktyva 92/57?
a)
Bendrovės direktoriaus
b)
Sveikatos ir saugos koordinatoriaus
c)
Naujoko
d)
Aplinkosaugos koordinatoriaus
3) Kokia asbesto poveikio ribinė vertė nustatyta Direktyvoje dėl asbesto 2009/148?
a)
0.1 skaidulų vienam cm3 (8 valandų laikinis svertinis vidurkis)
b)
0.01 skaidulų vienam cm3 (8 valandų laikinis svertinis vidurkis)
c)
0.2 skaidulų vienam cm3 (8 valandų laikinis svertinis vidurkis)
d)
10 skaidulų vienam cm3 (10 valandų laikinis svertinis vidurkis)

Užduotis apie įstatymus
Parodysime trumpą su asbestu susijusių kaltinimų Europoje suvestinę. Jums tereikės spustelėti
piniginės baudos sumą, kuri, Jūsų nuomone, buvo paskirta bendrovei.
Dabar pabandykite atspėti kiek bendrovių gavo pinigines baudas...
...už šiuos kaltinimus.
Norėdami pradėti spustelėkite čia!
Didžiojoje Britanijoje asbesto šalinimo bendrovė buvo nubausta už darbuotojų neapsaugojimą nuo
pavojingų skaidulų poveikio griaunant buvusios mokyklos pastatą.
Bendrovė buvo pripažinta kalta už aštuonis 2006 m. Asbesto kontrolės nuostatų pažeidimus
susijusius su 2012 m. kovo mėnesio incidentu. Prieš pradedant darbus buvo atliktas patikrinimas,
kurio metu buvo aptikta, kad mokyklos pagrindinės salės galinės sienos buvo išpurkštos asbesto
sluoksniu, kurį saugiomis, kontroliuojamomis sąlygomis turėjo pašalinti licencijuotas rangovas.

Trečiasis darbo teismas San Sebastián mieste Ispanijoje pareiškė nuteisiantis „Gerdau Special Steel
Europe“ bendrovę ir ji privalo išmokėti kompensaciją Pedro María G. šeimai. „Tai buvo didžiausia
bauda ir manome, kad yra tokia tendencija, t. y., nuo šiol baudos bus vis didesnės.“
P.M.G. atvejis įrodo, kad toks poveikis daugeliu atveju yra mirtinas, nors auka dirbo aplinkoje, kurioje
produktas nebuvo laikomas pavojingu, potencialiai kancerogeniniu elementu.
Italijoje buvęs miesto tarybos narys buvo nubaustas už nelegalų atliekų šalinimą. Apkaltintas nelegaliu
asbesto turinčių atliekų išmetimu (keleto metrų sritis Aosta miesto srityje), Giorgio Giovinazzo buvo
nubaustas kalėjimu ir pinigine bauda.
Ponui Giovinazzo niekada nebuvo leista įsisavinti asbesto turinčių sričių ir jis nepateikė asbesto
turinčių atliekų šalinimui būtinų dokumentų.

